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De blaadjes vallen van de bomen op de Punt en de warme nazomerdagen maken plaats voor
warme chocolademelk. We komen weer aan het eind van een kalenderjaar en wij hebben niet
stil gezeten!
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Ook dit jaar hebben we heel Apeldoorn opnieuw voorzien van een recordaantal doosjes pepermunt. Dat was een groot succes!
Hollywood heeft zijn intrede gedaan in onze
groep, de teugels worden strak aangetrokken bij de Explorers en bij de meiden van de
PMT worden de teugels een beetje los gelaten. De bevende Bevers zijn op zoek gegaan
naar brullende bavianen en de Shantihorde
heeft hun fietstocht naar Berg en Bos ingeruild voor cupcakes en brownies. Kortom, wij
zijn weer actief elke zaterdag om onze jeugdleden het buitenleven te laten leren kennen.
Binnen de scoutinggroep is er leven in de
brouwerij. Zo heeft het bestuur zijn handen
vol aan de wet AVG en zijn er nieuwe gezondheidsformulieren gemaakt die passen
bij de nieuwe regels rondom gegevensbescherming.
Zo tegen het eind van het jaar kijken we
met elkaar naar wat de verzekeraars doen
met hun premie en wellicht is het tijd om
te veranderen van zorgverzekeraar. Vandaar dat wij als groep hebben besloten om
in de maand januari de huidige gezondheidsformulieren te vernietigen en aan u de
taak om opnieuw de gegevens rondom uw
kind(eren) aan ons mede te delen. Dit heeft
als voordeel dat we altijd de laatste gegevens
hebben in onze mappen en dat u als ouder
niet bij elke wisseling meer de gegevens van
u kind(eren) hoeft aan te passen. U krijgt van
ons in de maand december hierover uitvoering bericht. Met uw hulp kunnen wij ervoor
zorgen dat we op de eerste opkomst van het
jaar onze administratie kloppend hebben.
Het einde van een jaar geeft ook de gelegenheid om terug te kunnen kijken naar de
successen die we bereikt hebben. Het aantal

jeugdleden groeit in de middag gestaag, bijvoorbeeld bij onze Mowglihorde. Volgens interne informatie staat er een taart klaar voor
de leiding wanneer ze het aantal van 25 leden hebben bereikt. Maar ook hebben we
tijdens het zomerkamp het lustrum gevierd
van een aantal van onze kaderleden die zich
langer dan 10 jaar binnen onze groep inzetten. Hulde!
Onlangs, tijdens het midwinterkampvuur,
heeft onze penningmeester René van de
Hesseweg uit de handen van onze vicevoorzitter Tineke het bronzen waarderingsteken
uitgereikt gekregen voor zijn inzet binnen
onze groep. De succesformule van de pepermuntactie komt uit zijn koker en we danken
hem voor het opnieuw organiseren van de
financiële zaken binnen de groep.
Op het eind van zo’n jaar kijken we ook vooruit en zien de uitdagingen die voor ons liggen. We willen onze gezellige groep kaderleden en begeleiders vergroten en inzetten op
hun kwaliteiten. Gezelligheid staat voorop
en met behulp van trainingen en opleidingen geven we onze kaderleden het gereedschap om nog betere programma’s te kunnen maken voor alle jeugdleden. Daar gaan
we voor in 2019!
Wij, het bestuur en het begeleiderteam wensen u en uw gezin een fijn en warme feestdagen toe en we ontmoeten u graag weer in
het nieuwe jaar.

Patrick Baars

Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
www.sw3lbp.nl

f facebook.com/sw3lbp
T twitter.com/sw3lbp
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3 handig
agenda
DECEMBER
8 december
Kerstbomenactie
15 december
Kerstbomenactie
22 + 29 december
Geen opkomst
Kerstvakantie

januari
5 januari
Eerste-opkomst 2019
Overvliegen
(gewijzigde opkomsttijden)

Bevers

4 tot 7 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

welpen

scouts

explorers

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

Gaaientroep
Ekerstroep
Pr. Margriettroep

(gemengd)
(jongens)
(meisjes)

15 tot 18 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

roverscouts

Afdeling 757
Afdeling 595

(gemengd)
(gemengd)

vanaf 18 jaar

20.30 - 23.00 uur
20.30 - 23.00 uur

HortaStam 1
(gemengd)
HortaStam 2 (23+) (gemengd)

groepsscoutshop

ledenadministratie

WebShop:
Ga naar GroepsScoutShop
op www.sw3lbp.nl

Bianca van den Hul-Wiltschut
Elsweg 28, 7311 GX Apeldoorn
055-5218300
ledenadministratie@sw3lbp.nl

Meer informatie:
Ga naar www.sw3lbp.nl of
kijk in het informatieboekje, te
vinden in de Stamhut.
Of mail scoutshop@sw3lbp.nl

4

Sioniehorde
Mowglihorde
Shantihorde

11 tot 15 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

Beheerder:
Gea Walraven
scoutshop@sw3lbp.nl

20 t/m 27 juli 2019
Zomerkampen

(gemengd)
(gemengd)

7 tot 11 jaar

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur
zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

vrijdagavond
vrijdagavond

Ochtendkolonie
Middagkolonie

social media
T twitter.com/sw3lbp
f facebook.com/sw3lbp
C instagram.com/sw3lbp
lbp
Y youtube.com/scoutingsw3
5 sw3lbp.nl

ons terrein “de punt”
Jachtlaan 4-6
7313 CP Apeldoorn
52°13’31.5”N 5°56’32.9”E
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pepermuntactie
HOOGTEPUNTEN
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beverbabbels
#ochtendkolonie
Oefenen voor de Pepermuntactie
Samen met de Gaaientroep gingen de Bevers oefenen voor het verkopen
van Pepermunt. Ze moesten immers goed voorbereid zijn voor de actiedag. De scouts van de Gaaientroep gingen op de fiets de wijk in, de Bevers
te voet er achteraan! Dat verkopen is nog best lastig, want hoe vraag je dat
nou precies? En waar was de actie dit jaar ook alweer voor? Aan het einde
van de ochtend konden de Bevers je alles precies vertellen. Helemaal klaar
voor de actiedag op 6 oktober!

EHBO met Professor Plof
Onze eigen Professor Plof uit Hotsjietonia had wel een heel bijzonder verzoek aan de Bevers. Of ze hem konden helpen bij EHBO. Ehhh, wat? Eerste
Hulp bij Ongelukken. Professor Plof maakt namelijk nogal wat ongelukjes
mee in zijn lab bij het doen van experimenten. Zo leerden de Bevers pleisters plakken en een mitella om doen. Ook vertelde Professor Plof iets over
brandveiligheid, en hoe brandweermannen werken. Wat heb je eigenlijk
nodig om een brand te blussen en vuur uit te maken? Vol met nieuwe kennis gingen de Bevers weer huiswaarts.
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jongenspraat
#ekerstroep
Hallo allemaal!
De weken vliegen alweer voorbij, de zomer maakt zo af en toe al wat plaats
voor de herfst en de Ekerstroep groeit weer wat! Dit seizoen hebben we een
aantal nieuwe enthousiastelingen welkom mogen heten en dat is geen overbodige luxe.
Er is al een hoop gedaan, zo heeft
iedereen geleerd dat een vuurtje
nog niet zo makkelijk aangaat na
een week met regen, kunnen de
wat oudere scouts best prima knopen uitleggen en voordoen aan de
wat jongere scouts, kan iedereen
bijna in het ziekenhuis aan de slag
na het EHBO ganzenbord mét brancardrace en kunnen onze scouts als
geen ander vertellen hoe goed de
Wilhelminapepermunt wel niet is!
Daarnaast is Expeditie Robinloos
langsgeweest. Het bleek dat Robin
niet aanwezig kon zijn, terwijl er
toch een uitdagende scoutingopkomst op het programma stond.
Ojee, wat nu?! Onder leiding van
Rick en José zijn de scouts in twee
kampen verdeeld en hebben ze als

eerst een vlag gemaakt voor hun
kamp.

standig uitdagende dingen voor elkaar krijgen, wat wil je nog meer...

De twee teams hebben hun uiterste
best gedaan om een driepoot op
te zetten om de vlag in te hangen,
hun uitstekende balans getoond,
een enorme Jenga toren gemaakt,
hun spierballen laten rollen met het
touwtrekken en laten zien wie het
snelst touw door kan branden met
een zelfgemaakt vuurtje. Allemaal
dingen die de scouts ook moeten
kunnen als Robin er niet bij is natuurlijk!

Tot slot is voor de herfstvakantie
nog een mooie tocht door Berg en
Bos gelopen, waar we naast zwijntjes ook nog een kudde Bevers tegen zijn gekomen. De middag vervolgens lekker afgesloten met een
goede pot voetbal en weer langzaamaan terug richting de Punt.

Gelukkig ging alles hartstikke goed
en hebben ze laten zien dat ze zelf-

Met een stevige linker namens de
Ekerstroepleiding,

Het seizoen is nog lang niet voorbij,
wij hebben er in ieder geval al heel
veel zin in!

Robin
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#afdeling 595

explosiegevaar
Beste lezers,
Hier zijn we dan weer, je favoriete explo’s met een nieuw avontuur dat we
hebben beleefd, genaamd: JOTIHUNT 2018 HOLLYWOOD.
Het was een feest! Van het hunten in de auto’s naar de
leuke creatieve opdrachten, zoals de welbekende Oscar
selfie en natuurlijk niet te vergeten de gave flashmob in
Arnhem, met andere scouting groepen.
Toen we zaterdagochtend bezig waren met het
huis van UP bouwen, kwam opeens een kat gezellig
langslopen en knuffelen. Hier zie je hem op de foto
shinen. Later zagen we een poster met ‘VERMIST’
erop, en je raad het al, deze kat was vermist! We
hebben de eigenaars van Sientje nog gebeld, maar
blijkbaar had de vrouw alle posters opgehangen, de
man aan de telefoon was namelijk niet echt enthousiast.
Toen was het avontuur met Sientje weer afgelopen!
Na veel creatieve opdrachten, eindeloos hunten, vele
foto’s op rode lopers en weinig slaap was de Jotihunt
van 2018 weer voorbij. De spanning was om te snijden
toen de uitslag kwam. En we zijn geeindigd op …… de
14e plek! Nou is meedoen en plezier belangrijker dan
winnen, maar dit is altijd een heel vervelend gezegde
als je niet hebt gewonnen. Toch klopt het gezegde wel
en het was dan ook zeker een heel gezellig weekend!
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meidenklets
#pr. margriettroep

uit het logboek
Hee allemaal,
Vandaag begonnen we met openen. Daarna gingen we naar binnen toe
en werd de presentielijst gedaan.
Toen werd er verteld wat we gingen
doen en dat was mini-pionieren,
maar na een paar minuten was ik er
al weer klaar mee met dat priegelige
gedoe.
Dus gingen we met bijna alle meiden en Sander naar buiten toe en
gingen we een bank maken met
twee groene palen.
Na een tijdje gingen we weer terug
naar het gebouw om wat te drinken. Alleen gingen we ondertudden
met elastiekjes klieren, wat best wel
weer deed.

Toen het drinken opwa was hadden Jilke en Stefan een spel met
een dobbelsteen en opdrachten
bedacht. Na een tijdje gingen
we een estafette doen waarbij ze 20 rondjes om een kruk
moesten rennen.
Op het einde braken we nog
even de bank af en toen gingen we sluiten. Toen nog
even corveeën en toen was
de opkomst alweer voorbij.
Het was weer leuk!
Liefs Inge
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beverbabbels
#middagk

olonie

Eindelijk! Na een lange zomervakantie is gelukkig het nieuwe scoutingseizoen weer begonnen. De Middagkolonie is flink gaan speuren naar exotische dieren van nu en naar dieren die heel lang geleden leefden. Kan jij
raden welke dieren het zijn?
De allereerste opkomst van het seizoen was super spannend, een aantal bevers en leiding mocht namelijk
overvliegen! Nadat het overvliegen
afgelopen was konden we eindelijk
echt beginnen. We hebben elkaar
goed leren kennen door het spelletje ‘Ranking de Leiding’. Alle bevers
mochten bepalen welke leiding bijvoorbeeld het hardste snurkt. Timon
was ‘gelukkige’ winnaar.
Een paar weken later gingen wij opzoek naar echte dinosaurussporen.
En wat kon iedereen goed zoeken.
Na een wandeling en veel enthousiasme om alle sporen te vinden hebben we een heel skelet van de dinosaurus in elkaar kunnen zetten. Na
het maken van dinomaskers zagen
we eruit als echt dinosaurussen!
En wij hebben niet alleen dinosaurussen gespot, maar ook de aapjes
bleven niet ongezien door de beg g
j
vers. We gingen
namelijk

ook naar de Apenheul!
Met een apenspotkaart
in de hand hebben we
onze ogen uitgekeken. De apen kwamen
heel erg dichtbij in de
gebieden waar ze los
mochten lopen. Ondanks dat dit af en toe
een beetje spannend
e
was, hebben we de
aapjes van heel dichtbijj
e
kunnen bekijken. Na de
n
uitleg over het voeren
van de gorilla’s hebben
we lekkere patatjes gegeten en gespeeld in het klimtoestel. Een aantal
bevers lieten wij bijna achter, omdat
ze zo goed tussen de apen pasten.
Wij hebben genoten en zien dit als
een goed begin van het nieuwe
halfjaar! We hebben er in ieder geval allemaal veel zin in.
Namens alle leiding van de
M
Middagkolonie,
J
Josien
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jungleavontuur
#shantihord
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A-FRAMES
De Shantiehorde had een actief programma op de planning, maar soms loopt het anders en dat kan tot smakelijke verrassingen leiden!
De Shantiehorde had een actief programma op de
planning, maar soms loopt het anders en dat kan tot
smakelijke verrassingen leiden!
We zouden gaan fietsen naar Berg en Bos met zijn allen,
maar het weer zat ons tegen dus had de leiding last minute besloten om te gaan koken. We werden verdeeld
in twee groepen en kregen te horen dat we cupcakes
en brownies gingen maken. We kregen de bakmix en
gingen aan de slag met het mixen van de ingrediënten, daarna mochten we het in de bakvormpjes gieten
en moest alles op een groot dienblad gezet worden.
Gea deed alles in de oven en wachten maar... om te
tijd te doden gingen we wat drinken met een snoepje.
We mochten even spelen tussen de druppels door en
eindelijk was het zover, de cupcakes en brownies zijn
klaar en iedereen mocht haar eigen baksel pakken en in
groepjes van twee naar de leiding komen om het cakeje
te versieren. Vervolgens: smullen maar!

En ook de losse eindjes worden vakkundig vakkundig
aan elkaar geknoopt...
Deze opkomst gingen we pionieren met grote palen.
Eerst moesten we de palen en de touwen ophalen bij
het magazijn. We sjouwden alles naar ons gebouw en
gingen in groepjes zitten. We gingen eerst even oefenen met de knopen en toen we het allemaal onder de
knie hadden gingen we aan de slag met de zogenoemde A pionieren. Toen alle groepjes een A hadden gepionierd gingen we even uitrusten van het harde werk met
wat drinken en wat lekkers. We mochten eventjes vrij
spelen, daarna was het de tijd om op de A te lopen. Om
de beurt erop klimmen en de leiding ging de A voortbewegen zodat we allemaal een stukje op de A konden
lopen. Het was alweer snell tijd om te sluiten.
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jungleavontuu
#sioniehorde
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Soms eten we gekke dingen bij de scouting: een broodje aan een stok, frietjes
van een vuilniszak en tijdens een zomerkamp zelfs raapsteeltjes! Ook in de
natuur kunnen ze er wat van. Als je wilt weten wat een uil eet, klop dan eens
aan bij de Sionihorde.
Het is oktober: de temperatuur zou
moeten dalen, de bladeren zouden
van de bomen moeten vallen en
de vogels zouden naar het zuiden
moeten vliegen. Dat het soms 26
graden is, negeren we voor het gemak even. Een van de dingen die bij
de herfst horen, is het zoeken in het
bos naar interessante dingen. Nu
hebben we weliswaar een groot bos
bij de Punt, maar daar leven geen
uilen in. Wat een geluk dat ons aller
Malchi contacten heeft met een uilennestkastcoördinator! In het algemeen kloppen analogieën niet zo,
maar een parallel tussen ‘rook en
vuur’ en ‘uilen en uilenballen’ is wel
te trekken.
Enfin, waar uilen zijn, zijn dus uilenballen en dat leverde ons mooi de
mogelijkheid op om de tafels te bedekken met vuilniszakken (niet voor
friet deze keer) en daar een stapel uilenballen op te leggen. Voor de welpen met enige vorm van smetvrees
waren er bovendien satéprikkers. De
truc is natuurlijk om zo voorzichtig
mogelijk een paar uilenballen uit te
pluizen, waardoor er stukjes muis
(het eetpatroon van uilen voldoet
op zijn zachtst gezegd niet geheel
aan de schijf van vijf) zo intact mogelijk uit komen. Soms zit het mee
en soms zit het tegen; niet elke bal
bevat even mooie botjes. Gelukkig
hadden we er genoeg.
Eenmaal uitgeplozen zit je soms met
een hele rits botjes. Het is dan natuurlijk de vraag waar die botjes precies vandaan komen. Het mooiste is

om een complete schedel te vinden
en uit te zoeken van welke muizensoort die komt. Een uilendieet is namelijk nog in zoverre gevarieerd dat
een uil verschillende soorten muizen
eet. Muizen lijken echter, zeker zonder haar, heel erg op elkaar. Het is
dus een kwestie van heel goed de
kaak bestuderen voordat je kunt
concluderen welke soort ex-muis je
in je hand hebt.
De welpen hebben zich die ochtend laten zien als echte biologen:
met chirurgische precisie werden
de uilenballen uitgeplozen en met
oog voor detail werden de schedels
bestudeerd. Uiteindelijk hebben we
alle muizensoorten die op het zoekplaatje stonden wel voorbij zien komen!
Elke welp heeft zijn mooiste botjes in
een zakje mee naar huis genomen.
Misschien, héél misschien, hoor je ‘s
avonds nog wat piepen… ?
Overigens wil ik de kans ook even
grijpen om alle welpen (en ouders)
die hebben meegeholpen met de
pepermuntactie te bedanken. Volgens mij heeft iedereen supergoed
haar of zijn best gedaan om zoveel
mogelijk doosjes te verkopen. Als
je dit leest heb je misschien al wel
de taart gehad; jullie hebben hem
meer dan verdiend!
Groetjes,
Ikki
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explosiegevaar
#afdeling 757

De paradepaardjes van de EA757 hoeven voorlopig niet naar de sportschool. Hebben ze de teugels laten vieren? Misschien hebben de subtiele
hints al iets verraden, dus lees snel verder wat de EA757 heeft beleefd!
Hallo allemaal,
Jullie gaan nooit raden wat wij afgelopen week hebben gedaan… We
hebben paardgereden. Oké, misschien niet net zoals in cowboyfilms,
maar toch: we hebben het gedaan.
We kwamen aan bij de zorgboerderij ‘Farm 4 You’ in Beemte-Broekland. Het was voor iedereen een
best wel grote verrassing dat we dit
gingen doen, want op het programma stond een sportopkomst en dan
denk je niet gelijk aan paardrijden.
Voordat we allemaal op de paarden
konden rijden, moesten ze natuurlijk eerst goed geborsteld worden
en moesten de hoeven gekrabd
worden. Per groepje kreeg je 1
paard (of was het nou een pony?)
toegewezen. De groepjes waren
ingedeeld op onze lichaamslengte.
Onder begeleiding van onze eigen
Danique en het door haar geregelde team mochten we allemaal om
de beurt een paar rondjes lopen in
de bak. Soms zelf een stukje in draf!
We hebben veel geleerd over paarden. Hoe je hoeven moet krabben
(hè Ilona?) en hoe je teugels eigenlijk moet vastpakken (toch Douwe?).
We hebben er veel van geleerd en
het was een leuke ervaring voor iedereen.
Bij afloop van de opkomst werd ons
nog 1 cadeautje gegeven: iedereen
had de volgende dag enorme spierpijn!
Tot de volgende keer!!!
Groetjes de EA757
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jotihunt 2018
Jotihunt 2018 met het thema Hollywood is (helaas) alweer voorbij!
En ook dit jaar was het weer een groot succes. De vossen zaten goed ver-stopt, maar met alle knappe koppen bij het puzzelteam waren de hints snell
opgelost. Ook de creatieve opdrachten en de foto-opdrachten werden snell
en goed uitgevoerd. Zo hebben we een enorme popcornbak, een western
strip en een horrorfoto gemaakt.
Dit jaar werd het overkoepelende
thema onderverdeeld in 6 thema
gebieden: western, horror, Sci-Fi,
musical, animatie en actie. Hiervoor
werden alle cactussen, kettingzagen, microfoons en James Bond
outfits tevoorschijn gehaald. Alle
opdrachten hadden betrekking tot
het thema van het themablok.

Soms waren de vossen ontzettend
moeilijk te vinden en waren er tips
nodig, of moest er even gejuicht
worden omdat ze gevonden waren.
En wie bel je daar dan voor? Het
CRISISteam natuurlijk. Zij stonden
het gehele weekend klaar voor alle
leuke momenten, maar zeker ook
voor alle tips!

Naast de eerder genoemde opdrachten is er ook gedanst in een
grote flashmob in Arnhem op ‘Saturday Night Fever’, zijn er cactussen gepionierd, een Sci-Fi personage
nagebouwd met appels, vossen gezier gemaakt.
hunt en vooral veel plezier

Namens de gehele organisatie wil ik
iedereen bedanken voor dit prachtige weekend!
Josien
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Ook dit jaar was er een Jotihunt en vele leden van de stam deden weer gezel-

en we kijken reikhalzend uit naar
volgend jaar.

lig mee, daarom gaat ons stukje deze keer over de Jotihunt.

Voor de mensen die niet bekend zijn
met dit jaarlijkse fenomeen, ieder
jaar wordt vanuit de regio een groot
30 uur durend evenement georganiseerd voor alle groepen uit de regio. Tijdens dit evenement probeert
elke groep zo veel mogelijk punten
te verdienen door te “jagen” op een
aantal groepjes mensen die rondlopen door de regio of door opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten
zijn bijvoorbeeld raadsels waarmee
je hints krijgt over de locatie van

de groepjes, maar ook opdrachten
waarvoor je een foto moet maken
op een creatieve manier.
Het thema van dit jaar was Hollywood en dus zijn er veel prachtige
film-gerelateerde foto’s gemaakt.
Uiteindelijk zijn we met de SW3/LBP
14e geworden van de 64, een goede uitkomst. Dit was niet alleen een
evenement voor stam maar voor het
hele kader en de explorers. Het was
een heel gezellig en leuk weekend

Verder willen wij van stam I graag
een ode doen aan ons jarenlange
erelid: Victor Veilig. Deze geweldige
gele gozer herinnert alle jaren alle
automobilisten dat ze op moeten
letten met het langs de punt rijden.
Al jaren is hij de grote vriend van alle
stamleden en hij doet leuk mee met
verschillende opkomsten. Afgelopen
jaar is hij zelfs meegegaan op kerstkamp! Omdat hij zo’n grote hulp
is bij de scouting maar buiten de
stam niet genoeg erkenning krijgt
(volgens ons) wilden wij hem graag
even in de spotlight zetten.
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jungleavontuur
#mowglihorde

5 nieu

we w

Yalahiii!
De mowgli’s hebben de afgelopen weken weer gezellig in de jungle gespeeld.

elpen

Al ging dat wel iets anders dan normaal: alles ging andersom. We begonnen met het afsluiten van de opkomst, wat we normaal natuurlijk als laatste
doen.
Daarna gingen we verstoppertje
spelen, waar ook alles andersom

den, mochten we bij hem gaan zitten en moesten we heel stil zijn. Als
iedere Shere Khan had gevonden
iedereen
was het spel afgelopen.
Ook hebben we nog stoelendans gedaan, in een hele
grote kring. Ook bij dit spel
ging het net allemaal iets anders. Als het stil was moest je
lopen en als de muziek dan
begon te spelen moest je heel
snel gaan spelen. Het waren
e
een paar hele spannende
p
potjes. Aan het einde van
d
de opkomst gingen we open
nen, wat ook wel een beetje
rraar was.

ging. Als eerste ging Shere Khan
zich verstoppen waarna we hem allemaal moesten zoeken. We mochten alleen maar achteruitlopen, wat
nog best wel lastig bleek te zijn. Als
we Shere Khan dan hadden gevon-

stalleerd. In groepjes zijn we begonnen aan het ontdekken en veroveren. De landen stonden allemaal op
een monopoly bord en om een land
te veroveren moest je het spel dat
bij het land hoorde winnen.
Na een gezellige middag gingen
alle welpen met hun eigen land
naar huis.
Namens de mowglihorde,
Kaa

Tijdens een andere opkomst hebben de welpen de wereld ontdekt
en veroverd. Maar de wereld is
heel groot, dus voordat we daaraan konden beginnen hebben we
eerst een 5 nieuwe welpen geïn-
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scoutspraatjes
#gaaientroep

Afgelopen periode waren er weer leuke opkomsten. De zomervakantie zit
er weer op. In de periode na de zomer is het altijd weer even spannend. We
gaan overvliegen. Wie verlaten de Gaaientroep en wie komen erbij. Dit jaar
waren dat er best een paar.
6 scouts gingen naar de Explorer’s
en 4 kwamen van de welpen naar
de scouts. De opkomst stond dan
ook in het teken van kennismaken.
Met verschillende spellen maakten
de scouts kennis met elkaar.
We hebben ook weer een erg hilarische opkomst met vla gedaan. Dit
is steeds weer een succes. De jeugdleden zien er dan na afloop weer uit
als beesten. Bekijk de foto’s maar.
Natuurlijk moeten er ook opkomsten zijn waar scouting technieken
worden geleerd. Dit keer waren
dat routetechnieken voor een hike.
Kruispunt-route, bolletje-pijltje en
stripkaart.
De PMA was ook dit jaar weer geweldig. Er is goed verkocht door de
jeugdleden en we kijken uit naar de
nieuwe aankopen van klim- en klautermateriaal.

We hebben ook weer een weekendkamp gehouden. Deze begon op
vrijdag met tenten opzetten. Het
is inmiddels al weer vroeg donker
dus weer een verrassing ‘s morgen
of die echt staat zoals je ‘s avonds
dacht. Dat ging heel goed.
Natuurlijk kan op een weekendkamp een hike niet ontbreken. Met
3 groepen werden de geleerde
technieken uit de eerdere opkomst
in praktijk gebracht. Dat ging niet
iedereen goed af maar ze zijn allemaal weer heelhuids op de punt
terecht gekomen. Zo was het dan
ook weer tijd om te gaan slapen, al
was de nacht voor sommige wel erg
kort.

het leggen van knopen en het boren van gaten in de grond voor de
palen.
Het veld is klaar. Tijd voor de lunch
en daarna de tenten opruimen. Hoe
sneller je klaar bent met de tenten,
des te langer kun je met het gepionierde tafelvoetbal spelen.
Dan komt ook een einde aan het tafelvoetbal en moet alles weer netjes
worden opgeruimd. Dan als laatste
afsluiten en tot de volgende opkomst. Wij hebben er zin in! Groetjes van de allerleukste Gaaientroep.
Met vriendelijke groet,

‘s Morgens werden de kinderen
verrast met een gebakken ei bij het
ontbijt.
Wat is een weekendkamp zonder
pionieren? Er werd een levend tafelvoetbal gepionierd. Tot de lunch is
iedereen lekker bezig geweest met

names de Gaaientroep
Richard Jansen
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